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De viktigste kvalitetene hos

Kva
en

partner er omsorgsevne, god humor og intelligens, iføl$e en stor

undersøkelse utført av Synovate
for Dagbladet.
- Hva som
karakteriserer
den perfekte
partner avhenger fra person til
person. Man tiltrekkes av ulike
egenskaper og

ulike

kropps-
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hva som er viktig i
endte opp med tre
er som må være til
ndt kjærlighet: Liet og forpliktelse,

Seksuell match
Sexolog Gro Isachsen mener sex
har mye å si når man leter etter den
nerfekto rm

grad enn kvinner er opptatt av at
partneren er smart, sunn og god til
å snakke for seg, mens kvinner synes det er spesielt viktig at partne-

denskap, nærhet og
forklarer han.

ren er glad

Sexolog Gro Isachsen mener sex

i

barn, har orden på

økonomien og er flink med praktisk arbeid.

Ekspertene Dagbladet har
snakket med mener det ervanskelig å finne den perfekte partner, men ikke umulig.

kan
- Du
godt svare at
spesifikke eg-

enskaper eller

attributter

er

viktige hos

en

Partner, men til
syvende og sist
er det det primitive i mennes- sAmuvs-

ket som bestemmer for

TERAPEUT:
Eva Mohn

deg. Fornuften svarer i undersøkelser, mens det primitive i mennesket reagerer i virkeligheten, sier
samlivsterapeut Eva Mohn.

Beslryttelse
Psykolog i

Abintus, Andreas Løes Narum mener det
skadet av illu-

_

Man kan

har mye å si når man leter etter den

perfekte nmatchl.

- Det er viktig,

og varierer også

mye. Det avhenger blant annet av
seksuell driv. Noen mener sex er

spesielt viktig, mens andre ikke
har det som øverste prioritet. Er

sexen dårlig fra begynnelsen av
vegrer mange seg for å gå videre
med forholdet.
Ifølge Isachsen er det ikke alle
som tenker på at de må finne sin
seksuelle match, og det kan skape
problemer hvis 6n part er målorientert ogvil oppnå orgasme så fort
sorn mulig, mens den andre er nytelsesorientert.
- Den passive bør lete etter en
aktiv partner. Den underkastede
finner best match i en seksuelt dominant partner som tar kontrollen
og søtget for framdrift. Den som
tenner visuelt bør for eksempel lete etter en som tør vise se g fram, og
den som tenner av sexsnakk bør
finne en som har et erotisk vokabular, sier Isachsen.
kroppsdeler vi liker best hos part-

slonen

nHollywood-

Seksuell match

Når det kommer til hvilke

er mange som er

romansen.)

fo.ilikt"lr",

PSYKOIOG:
Andreas Løes
Narum

kanskje oppleve det i begynnelsen,
men i det lange løp erdet annerle-

des. Man finner hverandre på
grunn av liknende holdninger og

neren vår, er det øynene som ligger
øverst på listen både hos menn og

kvinner.

- Øynene er sjelens speil. Det er
gjennom øynene at s;'elen og personligheten ril mennesker kommer fram, og du kan sc om en person er forelsket, sinr cllcr glad med
en gang. Alle følelscnc dine kom-

interesser, og så blir man blind i
forelskelsens rus og glemmer at
hverdagen kommer om bare noen

mer fram gjennom øylrt'nc, sier

uker eller måneder, sier han.

btysttar

Narum understreker at mange
viktige egenskaper faller inn under
begrepet omsorg, og viser til den

kjente amerikanske psykologen
Robert Stenbergs <triangelteoril
om kjærlighet:

- Sternberg stilte folk

Mohn.

Mohn
listen ov

hos partneren, fordi

disse

kroppsdelene ikke kan unngås
å legge merke til- Det er attributter som sr,u rr
og som menn alltid vil leggc rt'r ht.
r r

åpne

::

.\i r"

.

til,

sier Mohn.

KJÆRESTER: Marte Ska lcvr I t i ) t:tlKent Åsvang (23) har vært,
rr,
het, og så humor, er det viklrrr ,1,, i)r1 smilet hennes er det jeg likr,r r l' ,
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Nyhet

I

Gode råd

i jalrten
tl

lkke velg den første og beste.
Forelskelse og begjær kan ofte
gjøreaI man glemmer en målset-

I

ting om et langsiktig forhold.
!l Treff mange fort. Du må kunne

Gsammenlikne noen mulige

(

partnere. For noen mennesker kan
det være vanskelig å komme seg
ut og møte folk. Da kan det være
kjekt å lete på lnternett.
! lkke spis middag sammen
dtørste gang: Det lureste er å
møtes og ta en liten kopp kaffe, en
espresso. Da kan du unnskylde
deg og gå etter fem minutter om
kjemien ikke stemmer.
Skriv en dagbok med tanker
om hva du liker og ikke liker
hos de mulige partnerne. Etter at
du har møtt 10-12 personer, finn ut
hvilken av dem du trivdes best
med. Det er da ganske sannsynlig
at dette er så godt som det komj
mer til å bli. Hvis du fortsetter å
lete etter noe som er enda bedre,
risikerer du å måtte lete lenge.

Planlegg!

!

Folk blir sammen på grunn av

&en

udefinerbar kjemi, like holdninger og interesse4 og de blir skilt
på grunn av at de har for ulike
personligheter. Ulikheter fører ofte
til krangel og etterhvert blir det
mer og mer friksjon. Men, det
finnes unntak: Noen har større
grad av toleranse, eller har qien-

I

l)r'r',()rlt(lltlllr

lltl lr,'llr llttlt ollt'

til krangel og uttct lrvt'rt lrlrr dtrt
mer og mer friksjon. Men, det
finnes unntak: Noen har større
grad av toleranse, eller har gjensidig forståelse for at man er ulike.
O Spør mennesker du har et nært
Dforhold til om hva slags person
du bør se etter. Da får du flere
perspektiver. Dessverre er det
sjelden folk tør å spørre nære og
kjære om en tjeneste som dette.
I Når du skal se etter drømmellpartneren kan det være en god
start å se seg selv i speilet, og
tenke på sin egen personlighet, og
se

etter hva du tror vil Passe bra

sammen med deg. Her bør du ha
en formening om hvordan du
Ønsker at hverdagen og fremtiden
skal se ut.

i Abintus,
Andreos Løes Norum

Kilde: Psykolog
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